


לאחר שהפכה בשנים האחרונות לזמרת בעלת שם עולמי במוזיקה הצפון 

 מחברת את רוח אימהותיה לזירה  אפריקאית, נטע אלקיים

הקוסמופוליטית ומשיקה מופע חדש בהפקה מוזיקאלית של היוצר עמית 

חי כהן.  יחד עם טל אברהם על החצוצרה הם יוצרים צליל אינטימי 

ואנרגטי, מתיכים ביטים אלקטרוניים-שבטיים מהאטלס עם קולות נשים 

ממחנות מעבר ומלודיות של ג׳ז, פיוט והיפ-הופ. 



 

נטע אלקיים היא יוצרת רב תחומית וזמרת, שזכתה להכרה עולמית כמבצעת של מוסיקה צפון 
אפריקאית. היא יוצרת אמנות ומוזיקה מגיל צעיר ובוגרת מצטיינת של המחלקה לאמנות וחינוך 
ב״קיי״, באר שבע. המשיכה את לימודיה בקלישר, ובבמת-מיצג ת״א וכיום, חיה ויוצרת 

בירושלים.  
נטע יוצרת אמנות ומוסיקה בהשראת האמניות והאמנים היהודים מצפון אפריקה, ומחברת את 
רוחם לסצנת האמנות והמוזיקה העכשווית בישראל ובעולם. במוזיקה שלה ובקולה, היא 

משלבת השפעות אנדלוסיות, אמזיגיות וים תיכוניות כמו גם סול, רוק, פופ, ופיוט.  
היא הופיעה כזמרת וסולנית על במות רבות ברחבי העולם ושיתפה פעולה עם אמנים ידועים 
כמו: מוריס אל-מדיוני, מוכתר גניה, נינו ביטון, נבילה מען, עביר אל-עבד, דודו טסה, ריף כהן, שי 
צברי, שלומי שבן, תזמורת ירושלים מזרח ומערב, טיפקס, תזמורת הנשים של טטואן, תזמורת 

״סימפונייאט״ ממרוקו התזמורת האנדלוסית הישראלית ועוד. 
בין השנים 2012-2021 הופיעה בפסטיבלים רבים בארץ: פסטיבל העוד הבינלאומי, פסטיבל 
הפיוט, מדיטרנה, אינדינגב, דוקאביב, פסטיבל עכו למוזיקה ערבית ועוד.  ובעולם: פסטיבל 

המוזיקה של אסווירה במרוקו, פסטיבל הסרטים הבינלאומי מרקש במרוקו, GWMF גיברלטר, 

פסטיבל המוזיקה העולמית בנגקוק, הפסטיבל היהודי בקרקוב, פסטיבל ספרד בניו יורק 
ומונטריאול, פסטיבל ״אוף דה וול״ בפריז ועוד.  

אלקיים היא זוכת פרס אקו״ם לשנת 2017 פרס ארז ביטון ופרס סמי מיכאל לשוויון חברתי 
לשנת 2019. בשנה זו גם הייתה מועמדת לפרס האוסקר ׳אופיר׳ על תפקידה הראשי בסרט 
המוזיקלי ”מאמי״. נטע היא זוכת פרס פורום סלאם המרוקאי לאמנויות מודרניות 2021 וזוכת 

פרס TMM למרוקאים בדיאספורה ופרס הרימון מטעם הקהילה הספרדית בניו יורק 2022.  

אלקיים היא הדמות הראשית בסרטו התיעודי החדש של הבמאי הצרפתי-מרוקאי כמאל 
האשכר "בעיניך אני רואה את ארצי" (2020) בו היא מככבת לצד עמית חי כהן, בן זוגה לחיים 

ושותפה האמנותי.



עמית חי כהן הוא מוזיקאי, קולנוען ואוצר אוטודידקט יליד נתיבות הפועל בעשור האחרון 

 עבודתו האמנותית מערבבת זהויות ושפות ומתיכה מדיומים  על ציר ירושלים-מרוקו.

וז׳אנרים שונים לעולם אחד. הוא הלחין ועיבד יצירות להרכבים ותזמורות, בין היתר 

לתזמורת האנדלוסית מונטריאול ואשדוד וכתב פסקולים רבים למחול וקולנוע, בינהם 

לסרט ׳שמן על מים׳, לו הוא גם כתב את התסריט, שיר הנושא ל׳אנשים כתומים׳, לסרט 

’לבנטינית’ ולאנימציה ׳היינו פצצה מפורזת׳. עמית יצר מספר סרטים קצרים, בינהם 

 והסרטים המוזיקאליים ׳YA LHMAMA׳ שהוקרן לראשונה  ׳עוצרים את הפינוי׳

To box׳ (2021) המעלה שאלות על אמונה ומוסר   with  godבפסטיבל אסווירה ו ׳

בזמן מגיפה. ב2019 עמית אצר את תערוכת הדגל של הביאנלה של ירושלים, ׳זיארה׳, 

שהציגה ב׳ימקא׳ אמנים צפון אפריקאים עכשוויים, מוסלמים ויהודים, מכל העולם ומאז 

יוצר תכנים לעולם המוזיאלי.  

עמית הפיק פרויקטים מוזיקליים איתם הוא מופיע בארץ ובעולם, בינהם ״אביאדי״ 

ו״ARENAS״ שעלה בפסטיבל הסרטים הבינלאומי במרקש 2019 ועל פעילותו 
המוזיקלית קיבל את ׳פרס ארז ביטון׳ יחד עם שותפתו לחיים וליצירה נטע אלקיים. 

 Dans tes yeux, je voisמסעם המוזיקלי מתועד בסרטו של הבמאי קמאל האשקר ׳

mon pays׳ (=בענייך אני רואה את ארצי)  2019. 

www.amithaicohen.com

עמית חי כהן  
הפקה מוזיקלית, פסנתר, 

קלידים ומחשב



טל אברהם  
חצוצרה 

נגנית חצוצרה, בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים במסלול הג'אז 

ומוסיקה רב תחומית. מנגנת בהרכבים רבים ברחבי הארץ בתחום הג'אז ואלתור 

חופשי, פאנק- גרוב, ומוסיקה ישראלית, מזרחית ומרוקאית- התזמורת 

האנדלוסית אשדוד, אקוט, חמישיית שי חזן, אייל תלמודי, יעל דקלבאום 

.Sandman project-ואנסאמבל האמהות, ו



ארנאס 

נטע אלקיים: ניהול אמנותי, שירה, כלי הקשה  
עמית חי כהן: הפקה מוזיקלית, פסנתר, קלידים ומחשב  

טל אברהם: חצוצרה  
גבריאל מנדל: סאונד 

ניהול, הפקה ובוקינג:  
  idan.p.avidani@gmail.com 0523468535 עידן אבידני

mailto:idan.p.avidani@gmail.com


UPDATED 1.06.22

NETA ELKAYAM 
TECH RIDER 2019 

1.CONTACT INFORMATION: 
   Sound Engineer- Gabriel Mandel 
   gmandel15@gmail.com /  +972-505329551 
   Manager- Idan P. Avidani  
   idan.p.avidani@gmail.com / +972-523468535  

2.STAGE DEMINSIONS  
The stage must be no less than 5 meters wide & 3 meters deep.  

3.PA 
High quality (4 way) stereo PA system (L'Acoustics, Adamson, D&B or equal), controlled 
by a system processor. 
If needed- front fill, center cluster or out fill- from matrix outputs. 
If possible, please have subs running from aux or matrix. 

4.FOH 
The mixing desk should be placed in the center of the venue, between the speakers. 
Please have proper light at the desk. 
Optional mixing desks: DIGICO- SD SERIES/ MIDAS- PRO SERIES 
In a situation of a different mixing desk, please inform our sound engineer. 

5.MONITORS: 
(4) Wedge monitors (D&B max 15, L-Acoustic 115xt  or equal) on 3 Aux sends. 
(2) Stereo Inear Monitor (Sennheiser G3/G4 / Shure PSM1000) 

6.BACKLINE 
-Keyboard stand + around 1.2 Meter shelf (for computer and small Keyboard) 
-ELECTRIC piano ( + stand) or acustic PIANO ( tuned 440) 

7.GENERAL: 
-Please have stage ready 1 hour before soundcheck time for our Sound Enginner. 
-If the show is outdoor, and the show or the soundcheck takes place during day time, 
there must be proper shade for each of the musicians on stage, and in FOH. 

8.AUX LIST 
1 NETA (MAIN VOC) 2 WEDGES 

2+3 NETA (MAIN VOC)  Stereo Inear

4+5 COMPUTER 2 WEDGES IN STEREO  

6+7 TRUMPET  Stereo Inear

2022



UPDATED 1.06.22

9.INPUT LIST 

10.FLOOR PLAN 

THANK YOU!

# INSTRUMENT MIC / DI STAND POSITION

1 E.PIANO L ACTIVE DI - let us know if acoustic Piano is 
available.  

COMPUTER  
     (AMIT)

2 E.PIANO R ACTIVE DI -

3 comp1 - HARM ACTIVE DI -

4 comp2 - HARM ACTIVE DI -

5 comp3 - KB ACTIVE DI -

6 comp4- KB ACTIVE DI -

7 comp5- V EFX ACTIVE DI -

8 VCL 
COMPUTER

SM58 TALL

9 TRUMPET OUR MIC  
( DPA 4099)

-
TRUMPET (TAL)

10 PRC MAIN V PRO35  
or similar

-
 MAIN 
(NETA)11 MAIN VOC OUR MIC  

SENNHEISER 441
TALL

12 SPLIT - -

13 SPARE SM58
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